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Cine scoate castanele din foc
Este o săptămână de când 

l-am întâlnit pe dl. senator de 
Dolj. Adrian Potcoavă (PL *93), 
care, împreună cu dl. senator 
de Gorj, Mihai Lădaru (PSM) se 
afla la Deva în calitatea dum
nealor de componenți ai. de a- 
cum celebrei comisii anticorup- 
ție. Și dl. Adrian Potcoavă, care 
a fost director al întreprinderii 
craiovene unde se încearcă, prin
tre altele, și buteliile îmi spune 
că aflând de exasperarea locuito-

rilor, a intervenit pentru aduce
rea prețioșilor recipienți. Asta 
mi-a zis domnia-sa asigurându-mă 
că „mâine11 (deci joia trecută) 
vor veni la Petroșani, deoarece 
avem mai multe semnale din 
această zonă11.

După felul cum îmi spunea e- 
ram convins că nu vor veni. >Și 
n-am ajuns aici. Ceea ce-i mai 
interesant este ușurința cu care 
se implică în rezolvarea rapidă 
a unor necazuri zonale.

Cântecul adâncului** a fost câștigat de

Daniela
Rar rm-a fost dat să văd o una

nimitate a juriului festivalului 
„Cântecul adâncului14 asupra de
ciderii pentru acordai-ea premiu
lui 1, așa cum a fost la recent 
încheiata ediție a XXI-a. Premiul 
a fost acordat solistei Daniela 
Răduică care ne-a acordat un 
interviu în exclusivitate pentru 
„Zori noi“.

— Cum a fost, Daniela Răduică?
— A fost bine I Am venit ho

tărâtă să câștig și am reușit I 
Sunt obișnuită cu premiile.

— Să înțelegem că nu este 
singurul premiu de prestigiu ?

— Primul meu premiu I a fost 
obținut în 1J89, la Rm. Săiat. A 
urmat și „Flori de mai“ ia Călă
rași, apoi alte premii 1 la festi
valurile de la Sf. Gheorghe (1990), 
„Corabia de aur“, la Corabia 
(1991), „Toamna băcăuană11 la 
Bacău (1991) și la Amara anul a- 
cesta.

— Observ o pată albă in 1992...
— Am avut niște probleme de 

serviciu, dar acum sunt hotărâtă 
să mă dedic numai muzicii. Ar 
fi cazul...

— Apropo, ce vârstă ai ?
— M-am născut la Craiova, la 

11 septembrie 1967. Cânt de la 
3 ani și patru luni !

— A existat un moment mai 
important in cariera ta muzicală?

— Activitatea timp de șapte 
luni la un club în Iugoslavia, la 
Milanovăț, în 1990.

— Preferințe muzicale ?
— Dintre compozitori, Marcel 

Dragomir. Cornel Fugarii, Viorel 
Gavrilă, Dan V. Dumitriu, iar 
dintre interpreți, Aura (Jrziccanu, 
Marina Voica, Elena Cârstea. Sil
via Dumitrescu, Whitney IIous- 
ton, Aretha Franklin, Ray Char- 
les, Joe Cocker, Mariah Carey.

Răduică
— Alte pasiuni ?
— Dintre cele culinare, orezul 

„Uncie Ben’s14, puiul prăjit cu 
piure de cartofi, imi place să mă 
imbrac în alb (n r. — am remar
cat superba toaletă de la festi
val I), bleu și negru și ritmurile 
latino-americane.

— Viața de familie ?
— Sunt necăsătorită și nici 

n-am de gând s-o fac până nu-mi 
văd visul împlinit: o călătorie, 
undeva într-o țară îndepărtată...

— Mulțumesc Daniela Răduică 
și să sperăm că farmecul tău și 
vocea ta deosebită vor cuceri în 
continuare și publicul din alte 
locuri I

Interviu realizat <lc
Genii Tl'ȚU

Cum m-am convins, îngrijora
rea s-a consumat doar teoretic, 
la nivelul cuvintelor telefonate.

Așa se nasc valurile. Abia după 
câteva zile am aflat ca o soluție 
s-a găsit, greu și cu intervenții 
pe la guvern, tot aici așteptun- 
du-se două vagoane de la Pitești.

Același subiect s-a aflat, luni, 
pe agenda negocierilor dintre 
Confederația sindicală al cărei 
lider este dl. Miron Cozma și 
reprezentantul Guvernului Run
dele de discuții dintre centralele 
sindicale și executiv nu se mai 
limitează doar la nivelul com
pensațiilor sau indexărilor. al 
salariului minim, ci și la multele 
teme de ordin social. Care pri
vesc comunități omenești ce so

Tiberin SP/Al ARI’
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Anunț important
Colectivul de organizare a aniversarii „1NFOPET '94“ — 100

de anj de existență a Liceului de informatică Petroșani aduce la 
cunoștința depunătorilor că în prima lună de ființare a contului 
60.70. deschis la Filiala CEC Petroșani s-au colectat aproximativ 
230 000 lei ceea ce reprezintă circa 10 la sută din necesarul pentru 
acoperirea cheltuielilor diferitelor manifestări concepute in pro
iectul program

Reinnoim apelul pentru cei cc ne citesc și sunt legați intr-un 
fel sau altu] de școala noastră a depune după posibilități și bună
voință în contul sus menționat. Mulțumim! (prof. Cornel PLATON)

l S? G O Ci C* u <5 fă 0 O fi <n t ji (ZtJ0* & fjsCtf6»
Astăzi la Muzeul Mineritului are loc

I) schimbare, la vîr f
Noul director al Muzeului Mi

neritului din Petroșani este dl. 
ing. Gheorghe Ponciș. Luni, dl. 
primar Gheorghe Berea a desem
nat o comisie mixtă condusă te 
d-na cc. Ioana Mărgulescu care 
să reinventarieze p rimoniul. 
Mai participă, ca membri în 
comisie reprezentanți ai Muzeu
lui Județean, ai Poliției econo
mice și fostul director, profeso
rul Dumitru Peligrad. Ceea ce

Se va Întâmpla zilele acestea la 
muzeu va fi o operație cum nu 
se poate mai simplă: o predare 
și o primire. In acest fel se vor 
pune capăt speculațiilor potrivit 

cărora din muzeu au dispărut 
o seamă de lucruri. Noi credem 
sincer, că toate au rămas la locul 
lor. După Evenimente, Muzeul a 
rămas încremenit ca la Crăciu
nul din 1989. Cu o singură ex
cepție: u fost "dată jos mctalo-

plastia (citiți vă rog: metalopros- 
lia) infățisându-1 pe Dictator 
făcând cu mâna puținilor vizi-* 
tutori care au avut (proasta) 
inspirație psă treacă pragul aces- 
eti instituții de cultură. Vă su
gerăm o posibilă ieșire din 
impas: vindeți „opera11 mai sus 

amintită unor Muzee ale dictaturii 
care s-au deschis, recent, in Vest. 
Cu dolarii obținuți...

Mihai BARUL’
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fur istmul
Domnul caic răspunde la numele de Costei B. este „un bărbat 

fj a vicii. Nu bea< nu fumează și lucrează la Combinat". Cc-1 puțin 
a>a ș'-a s t în dieptU] numelui în revista „Ea și El“. La o ase- 
m1 nea ofertă matrimonială nici 0 femeie nemâritată, cu mintea 
la cap, nu putea rezista.

N a rezistat nici biata Lili. de loc de prin Călan. Vine cu 
voioasă în Petroșani, să vadă un bărbat „combinat", uns cu toate 
alifiile, adică. Băiat bun, Costei ăsta — cel puțin așa a fost prima 
impiesie. Așa că s-au luat de mânuță, s-au sărutat pe frunte și au 
mers la garsoniera flăcăului (40 de ani trecuți), ca să se împriete
nească mal bine S-au împrietenit ei de câteva ori, după care au 
început să se certe, așa, ca să simtă că trăiesc.

Lili, dornică să-și dovedească puterea de sacrificiu, hărnicia 
fir-i pereche și piritui casnic, și-a luat chiar și concediu pentru 
a-1 îngriji mai bine pe alesul inimii. .Șl l-a tot îngrijit, preț de 
două-trei săptămâni, până cund nu a mai avut sentimente. Bani, 
adică. Deși tocmai ieșise din luna de miere, Costei a observat a- 
cest lucru șl a început să strâmbe din nas, din cc în ce mai de
ranjat de prezența fetei.

Estimp, anunțul din Z/iar funcționa: imi încalecă pe șa o altă

frumoasă domnișoara, din celalalt capat al țării. Se înțelege tele
fonic cu „domnu de la Combinat", ca sâ o aștepte în gara Petro
șani. C i chiu cu vai. domnii' Costei scapă de Lili, care aflase 
tărășenia și fuge iule-n gară. Problema era alta : unde să-și adă
postească nou,, mireasă ? Acasă era muma-pădurii, de care nu 
mai putea scăpa. Drept pentru care își conduce victima la aparta
mentul unui prieten Și o lasă acolo. Greșeală fatală. Prietenul, 
belfer și eJ, a rămas cu mireasa. Acasă la Costei. f.ili era de nc- 
găsit. Se întorsese la Călan, cu mintea la cap. Adică, altfel decât 
venise. „Duinnu1 de la Combinat11 n fost un vis frumos, dar amă
gitor. Aflase — spre marea ei dezamăgire — că omul nu lucra 
acolo, ci în altă parte, mult mai jos. Păcat do banii pe care i-a 
cheltuit ca să-l facă să se îndrăgostească de ea I

Nu .știu cc mal face Lili cu pricina, dar amicul stă sigur acasă, 
în fotoliu, cu revista „Ea și El“ între degete. Caută noi partenere. 
Sigur va găsi : e băiat salon, știe să se poarte cu „damele11. Stimate 
cititoare, dacă întâlniți în drumurile dv un băiat subțire care 
pretinde că lucrează la Combinat, care bea de stinge și fumează 
ca" un turc, să fiți sigure că-1 aveți în față pe El. Scuipați în sân 
și luați-o la rușinoasa. E mai sănătos. (Vali LOCOTA)
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Piața Petroșani

„Uosuna!
<ie noapte”
a Citiți titlul încet, să nu i 

trezim!

Domnul Grigoraș Romei este 
preafericitul proprietar al unei 
rulote in piața din Petroșani. Om 
cu pregătire temeinica, superioara 
— la propriu și la figurat — 
tocmai colo, pe Dealul Institutu
lui, Romei a lăsat baltă ingine
ria pentru a se apuca de co
merț. Nu-i merge rau. Dovadă 
sunt invidioșii care se dau de 
ceasul morții când il văd cum 
își desfășoară marfa.

Săptămână trecută, domnul in
giner a fost jefuit. Rulota, bat-o 
vina, fusese deschisă precum o 
cutie de conserve Hoțul se tă
iase într-o tablă. Poliția, sosită 
prompt la fața locului, este pe 
cale de a rezolva cazul, a,a că 
hoțul se poate considera ca și 
prins, după cum ne-a spus dom
nul Romei.

Poliția își fnec datoria, Grigoraș 
muncește Și el cinstit, numai de 
paznic nu știm ce să spunem; 
cu ce s-o fi îndeletnicind el 
noaptea? Întrebarea este reto
rică, pentru că noi bănii m ce 
face. Dar nu scriem.

\ aii LOC OTA
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Proiectele legislative

în atenția agenților economici
Biroul senatorial din Petroșani, 

prin persoana doamnei ec. Kurta 
l’prean Daniela, invită specialiștii 
din toate domeniile în vederea

Biserica Baptistă din I.u 
peni, un lăcaș de cult recent 
• onstruit, ce căpătă tot mai 
inulți aderenți.
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Asociațiile dc localuri se orientează in<ă rliipă
--’-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legi din epoca de aur
Dwinu; M. «a. Vi-.loschi, din 

Petroșani, nc a <■ |>edi.it recent 
v scrisoaiv conținând o M ie de 
propuneri ce vizeaza îmbunătă
țirea activității prestate de cutie 
asociațiile de locatari. O prezen
tam cil sentimentul ca factorii 
răspunzători l» '.or parcurge ți 
ic vor lua <n considerare.

„La aceasta oiă datornic in 
bani ale asociațiilor de locatari 
fațâ de RAGCL se cifrează la 
zeci de milioane. La rândul său 
J4AGCJ -Ul este dator și debitor 
(ață de Uzina ele«.lrică P.iroșcni, 
tar cei care suferă sunt local 'Ml 
eare parțial nu sunt -inovați, nu 
^urnesc apa caldă, și cu sigu
ranță în viitorul «ipropiat fsezo 
nul rece) nici căldură. Mențio
nez Că 70 -V la suta din popii 
laț « eare trăiește In blocuri t>«- 
acJIciaza dc gratuități conform 
țlo'ărftrii Guvernului României 
ni. >683. Unitățile subordonate 
Wtgiei Autonome a Huilei din 
România ți alte unități nu ono- 
ge.șza aceste obligații și nu achi
tă, decât Cu întârzieri «le 6—12 
buni, sumei' restante, cifiândn-se 
la zeci de milioane. Cu toate că 
a< e le sum* • u obligații ar fi 
wn «Irept s 1, specific Văii 
Jiului Mai doresc să menționez 
r«. ac-’-te dreptul i, care au fost 
.și sunt In vigoare in Valea Jiu
lui, datează dt peste 190 de ani.

I’entrii situația m u ’iis arăta
tă propun convocarea factorilor 
«k? r'i pundere de la HAU și ce
lorlalte unități c.'ie acordă a- 
r' le gratuități, p ntru a defini
tiva plata la zi a laxelor așa 
Inrnt smociațiile «!'• iocatail să 
fuira țion< z. in bin.. ««.ediții «lin 
pum I «l> ve'kze lin.ua iar De
• aiMnoa mai kitbuie «kanlMala 

constituirii unor comisii de ana
lizai a proiectelor legislative, ast
fel încât acestea să înglobeze ți 
cerințele specifice ale populației
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„FRUMUȘICA' S-A CĂSĂTORIT
1'upă ce -i trecut printr o perioadă m.ii sum

bră, cunoscuta acti iță Julia Roberts partenera 
lui ltichard Gcre în filmul „Pretty \Voman“ a 
revenit pe ecrane cu mai multă energie ca până 
acum, vrând parca să demonstreze tuturor cri
ticilor ei ca nu este „o actriță ruginită". De 
altfel, la o conferință de presă, unde aceasta 
a apărut și sub o altă înfățișare (blondă cu parul 
scurt), Julia Roberts ave.i sa declare ziariștilor: 
,Am revenit cu foarte multă energie. Poate 
sunt chiar prea zburdalnică". între timp ca a 
devenit și fotomodel la JVievv York. Și pentru ca 

. . . a i < totală, act ița .. ■ ă pună

c.ipal și dezamăgirilor pe care lc-a trăit pe plan 
sen Cimentai. Astfel ea făcut publică legătură 
cu solistul de muzicii country, Lyle Lovett. In 
scurt timp acesta a devenit și soțul Julici. Că
sătoria a fost oficiată la biserica St. James din 
M.nian (Indiana — SUA).

Și chiar dacă „gurile Jele" afirmă i_ă gestul 
duliei Roberts este doar unul de răzbunare față 
de căsătorii’ partenerului ei din Pretty Woman, 
■tichard Gcr«. cu Cindy Cravvford ca este de o 
cu tetuj altă părere. „Nu numai ochii săi al
baștri >n-an cucerit, ci și vocea lui sexy, textele 
melodiilor sale". (După ,-,VSD“. Tiberiu VINȚAN)

și problema taxelor pentru pen
sionari. La riezbatcrca acestor 
situații propun sa fie invitați și 
reprezentanți ai Ligii Sindicate
lor Miniere Valon Jiului, fiind 
o problemă sociala. în prezent, 
asociațiile «le locatari sunt ale 
nimănui. N-au nici mamă, n-ail 
nici tată, nu sunt controlate, cel 
puțin din punct de vedere finan
ciar, de nici un organ de specia
litate. Cenzxirii voluntari «le pe 
lângă asociată nu-și fac datoria 
probabil și din cauza faptului ca 
nil sunt plătiți pentru această 
activitate. Piimăria, în specii^ 
d i]>ă Revoluție, nu s-a mai îm
plinit intr-lin control periodic 
cu toate ca asociațiile ar trebui 
■a fie considerate ca mâna pre
lungită a Primăriei. Prin ace 
— să ]e zicnm — microorganism* 
sc pot rvzolv,! multe aspecte 
gospodărești, și, treptat, de în
frumusețare o orașului. Progra
mul de serviciu al administrato
rilor nu rlepasente, in medie. 24 
ore pe lună. ( i asemenea pro
gram nu se pat lichida debitorii 
(cu ușile Închise). După Revoluție, 
administratorii și-an indexat 
treptat indemnizațiile. Fiecare 
«lupa cmn a vrut fără nici un 
«iis ei amâni, fără un temei legal. 
Ca exemplu. In aceasta problemă 
aș putea arăta ca de la indemni- 
zbții lunare dc sub 1000 lei înain
te d0 revoluție, s a ajuns la o 
indemnizație nc'ă dc 10 000— 
15 000 Iu; lunar. Dacă se împaric 
■urna netă la orzjc programului 
dc .’-crvichi, se va eonslata că 
P< nsionariil ii-iminisiialor aie o 
i'hikmțic «n;nu «ie 450—ăuO iei.
< ii a*a nea suk«« am juoptuie 
■a '« litloik/e un mtliuH de (*> 

din Valea Jiului. Puteți obține 
relații suplimentare sunând la 
telefon 5-11825, Biroul senatorial.

\ aii LOCOTA

meii «lin Vatea Jiulu. cu un .sa
lar normal și eu un piogram «le 
lucru de 8 ®re zilnic, iar in a- 
c< asta situație asociațiile de le- 
catari ar ikvrni funcționale. In
ii ât indemnizația administrato
rului sau u funcționarului să nu 
gi< eze nfUH >on«hi] financiar 
plăt de pepnlațio, se poate stu
dia <a asoBiațiilc mici sa fie 
comasate «I» la 300 până la 1000 
de familii. In privința activității 
negative a asociațiilor de locatari 
se constată ca, din comoditate, a- 
cwtca nu mai informează popu
lația pr>n tabele afișate la casa 
scării despre costurile aferente 
lunii care s-a scurs. Din această 
cauză, locatarii sunt derutați, nu 
știu câți bani »5 ducă la asocia
ție și din ce s» compun costurile

Referitor la modul de plată și 
emiterea de •hil.ințc. acest lucru 
se rczolvii pr'ntr-un chitanțier. 
Aceste chitmnțiere sunt docu
mente de regim special carp se 
procură la întâmplaie și se folo
sesc, la început, de chitanțiere 
numerotate. Oricând pol pro
duce anumite modificări, abuzuri, 
când un chitanțier nu este sem
nat ,și de un control preventiv. 
Acest lucru favorizează delapi
dări ale unor sume destui ‘le 
însemnate de bani, lucru cert 
petrecut la câteva asociații ele 
loi.atari din Valea Jiului. In pre
zent, când vidoare.q unei Gcal, a 
erescut dc ia 200 lei Ia 9000 iiei, 
adică dc aproximativ 40 de ori. 
ca_sicriil<> asociațiilor dc locataif 
iiebuie sâ funcționeze intensi'/ 
ți «ii norma intreagă zilnică. Esle 
iinpri-»«,•• necesară ap.iidțij unui 
••«ai f iatiU al a-eCk<>iiO4ik du iei .w 
iari, «el aeilial ibikand As >4 «lat",

la Lupeni
Săptămână trecută in orașul 

Lupeni s-a deschis un modern 
ți cochet magazin alimentar, SC 
„ALCAZAR" COMTIM SA. Pa
troni: domnii Dănuț Stanca, Re- 
mus Duna și Ioniță Pleșa. Peste 
140 produse din carne, preparate, 
și semipreparate sunt expuse la 
vânzare, numărul lor menținan- 
du-se același în fiecare zi.

Programul unității este’ cel 
stabilit de conducerea SC „COM
TIM" S \ Timișoara, în toate 
localilăț-ile unde funcționează a- 
semenea magazine. Zi.lnic, 6,30— 
20,30; duminica, 6,30—14.

Prețurile nu diferă cu nimic 
față de cele practicate în Pe
troșani (desigur la magazinul 
„COMTIM" lângă Complexul 

...Jiul"), iar aprovizionarea se face 
din trei în trbi zile.

Cu un personal calificat, faima 
unității nu poate decât să atragă 
clienții nu numai din Lupeni ci 
și din 'împrejurimi.

zXșadar, „COMTIM"-ul câștiga 
lot n ij mult teren in Valea Jiu
lui.

izbesc, dc multa vreme, «a de un 
zid, de necazul i ori insolubile, ori 
întreținute cu bună știință.

Aceste negocieri pun în eviden
ță un aspeet nou, anume ca sin
dicatele, apărând interese’? sala- 
riațitor, «u discuții de substanță 
cu partenerul guvernam'niat. oa
recum surprins de contelui nou 
al negocierilor ce au lec potrivit 
unui program ce se inienționcatei 
a fi epuizat în această săptămâ
nă. E grabă mare, dcearece, iată, 
prețurile crenc In cascadă I

E’te limpede că cei chemați stă 
facă ordine in viața oamenilor 
care așteaptă, nu fără emoții 
iarna, suni administrați.)* locale, 
cele atât de lipsite de resurse 
financiare. Oricum chiar în con
dițiile existente, lociiiterii din 
orașele clin Valea Jiului sunt cei 
m«ii vitregiți din țară, «leoarcce 
sunt cel puțin trei Junj ele când 
apa caldă n-n mai curs, nici 
măcar cu picătura, din robineți.

Acest aspect este cu adevărat 
prioritar.

Orice promisiune fără un efect 
public este demagogie cinată. 
Nici admiterea României în 
Consiliul Iiiropf'i, nici acorda
rea clauzei de călrc Statele fi
nite, nici agitatele di'zb.iteii par
lamentare dcspi-e cei patru mi- 
ni.stii nu contribuie cu nimic 
la bunul mers ftl liirrUrilei talie 
«■cari'.! imun «vukri in căin'uule 
«huni mior.

HOROSCOP
BALANȚA — CAlNELB !

Mari probleme familiale. Ziua 
de astăzi prevestește nori negri.

SCORPION — MISTREȚ
Începând de astăzi se contu

rează perspectivele unei noi idile,

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Probleme mari cu armata. Po
sibilitatea achiziționării unor 
noi prietenii.

CAPRICORN — BOU
.Azi, fie că veți sufei i de o sta

re de melancolie, fie că veți fi 
intr-o stare de uforie. veți avea 
problenti cu sănatatca.

VĂRSĂTOR — TIGRU

Nori negri planează asu
pra afacerilor dumneavoastră.

PEȘTI — IEPURE
Cei născuți sub acest semn 

zodiacal vor trece printr-o zi 
dificila, avand mari probleme 
cu cercul de prieteni.

BERBEC — DRAGON

Deși nu aveți mustrări de
conștiința, totuși ceva aveți pe 
suflet.

TAUR — ȘARPE

Astăzi .se anunță pentru dum
neavoastră Q zi phna de fericire 
și bunăstare.

GEMENI — CAL
Simțiți nevoia imor noi legă

turi sentimentale. Aveți insă 
grijă I

RAO — OAIE
Deși aveți complexe dc inferio

ritate, fiți Iară g. ijă. Se vor re
zolva de la sine.

LEU —- MAIMUȚA
Chiar dacă sunteți despărțițl 

pe o lunga perioadă d«; tmip de 
prietenul dumneavoastră, nu a- 
pclați la cercul de... „piieteni",

FECIOARA — COCOȘUL

Prezența «lumne.a voastră de 
jure-prim face molie victime 
in rundul sexului opus.

PROGRAMUL 
rv

MIERCURI, 20 OCTOMIHHE

7,eo TVM.
10,00 Actualități.
10,05 Calendar.
10.30 Desen® animate.
11,00 Limbi străine.
11.30 Bariera ntilBOelor.
12,00 Splendoarea wnhlor
13,00 1001 audiții.
14,00 Actualități
14,10 TVn Iași. ‘
15,00 TVR Cluj-NăVOca.
16,00 Magazin sportiv
16.45 Actualități.
17,00 Amfiteatru,
17,50 Medicina pentru toii.
18,15 Tezaur.
19,00 Studioul econeimc
19.30 Actuali lății.
20,00 FOTBAE Paris S». Ger- 

■tain — llniv. Craiova.
21.45 FOTBAfc. AS Monac, —

Steaua. <
23.30 Filin serial. Soțul amba- 

.sadoarei.

DAGS TV
MIERCURI, 20 ©<rrOMHRIB ;
ora 19 — Kce, uțiitr-r I ți II —- 

acțiune, dur
era 22 — U' i isia presei
ora 22,10 — Soiu Anne — psi- 

iH’kcic arlisku

lin.ua


MIER4Ulii. 20 OCTOMBRIE 1993 zori a oi

Balul strugurilor
Și în acest an, Clubul sindica

lului din Vulcan a găzduit „Ba
lul strugurilor". Manifestare tra
dițională a tineretului maghiar 
din acest oraș, acest bal am pu
tea spune, fără teama de a greși, 
este un adeva it eveniment cul
tural. Și cu toate că este o În
tâlnire a tinerilor do naționalita
te maghiară -,i anul acesta au ți
nut să fie prezenți foarte niulț! 
români. Dornici fie de a admira 
celebrele dansuri populare sau 
costumele naționale ungurești, fie 
pentru a asculta o muzică, bună 
sau fie chiar și pentru a ciocni 
o cana cu vin. De struguri, evi
dent.

Din nefericire, anul acesta ba

iu] strugurilor a fost mai slab 
organizat decât in ceilalți ani. 
Poate din lipsă de sponsori, poa
te din cu totul alte motive. Ori
cum, în acest an am remarcat cu 
tr istețe că VIP-urile maghiare ale 
orașului nu au maj onorat cu 
prezența balul. Nici celebrele nu
mere trie furtului strugurilor a- 
gpțați de tavan sau tombola spe
cială nu au mai fost puncte dc 
mare atracție. Ca să nu mai vor
bim că „episodul" cu regina ba 
lului a lipsit cu desăvârșire. Poa 
te că la anul va fi altfel. Dacă 
organizarea va fi mai bună. Și 
sponsorizarea mai... grasă. Ren 
tru că dacă e bal apoi bal să 
fie! (Tiberiu V1NȚAN)

S PORI_SP OlRT “ SPORȚ
Popice (Jnio Satu

Foresta Tălmaciu Minerul Vulcan Marc
Medalia.ă cu bronz la Cupa Mondială, echipa Minerii) Vulcan, 

a câștigat f; râ drept de apel in fața unej formații dornice să facă 
față câmpii ndo* t irii fie și numai prin prisma unei înfrângeri cât 
miii puțin seveie cu putință. Oaspeții s-au impus în primul rând 
prin omogenizarea și valoarea sextetului aliniat, în care maestrul 
sporti’iui Gi eorghe Silivestru a făcut la pas 888 pd, urmat de 
Iloria Ardac cu 88» pd. Și ca o dovadă că schimbui de mâine este 
asigurat I.ouis Cărare a reușit și el rin popicaveraj bun, 855 pd, 
contribuind d n plin la victoria echipei sale.

Echipa Minerul este neînvinsă în acest campionat și obiectivul 
ci nu este a’tul decât cucerirea din nou a titlului de campioană 
națională.

Pctri!a
5265 — 5088 p.<l.

Pe baricade, pentru sănătate
Fără îndoiala, primele 9 luni ale anului in curs, au fost deose- 

l n de grele pentru specialiștii Laboratorului de bacteriologic și 
t ■ ;ic 11 igie .1 Spitalului Petroșani. De ce spun acest lucru ? Pentru 
c, e lesne de ii.țel.es care este volumul de muncă al celor 20 de 
spechiTș’i «u ecestui laborator, din moment ce dumnealor acoperă 
inii .-aga arie de investigații și analize din Valea Jiului. Și pentru 
a ■■ 5 l i i o im pine mai clară asupra activității acestui laborator 
— atât de important pentru sănătatea populației — i ită doar câte
va cifre statistice pe primele nouă luni ale anului în curs. Cifre 
oferite cu deosebită amabilitate de doamna dr. Viorica Schmieder, 
medic șei al laboratorului. 1

Așadar, în primele 9 luni ale acestui an, aici au fost studiate 
nu mai puțin de 1354 probe de apă. Apoi 1618 probe vizând con- 
aițd'e -le mediu. Sau dacă vreți, de salubrizare. De asemenea la- 
’■ i (torul a cf. tuat 229 probe alimentare și 362 .ut.iți. în 
damciiîul chimiei au fost studiate 627 de probe, exclusiv cele 1354 
probe de apă prt;.bilă. Totodată, laboratorul de coprocultură a 
ei . 17 356 de probe (periodice, enterocolite s.iu contagi 
I-.'b >■ utorul de toxicologie a analizat de asemenea, 365 determinări 
n i ,e induslriale. 308 determinări asupra poluării si 45 determinări 
puib ’ri scdimcntabile.

Așadar, o activitate deosebit de intensă. Și asta, așa cum 
spuneam, in ciuda numărului restrâns de specialiști. Iar de lucru 
va fi și mai mult la iarnă, când va începe sezonu] de sacrificare a 
porLi or. M tiv pentru care doamna dr. Schmieder ne roagă să 
a îueer.i la cimn-tința opiniei publice faptul că ti ichinelloza nu 
po te fi evitată decât prin analiza preventivă. Pentru că. fie că 
vrem, fie că nu vrem, trichinella spirallis va fi prezentă și în 
ace.,t an. L'-.'ă ce ce, doamna doctor recomandă populației să nu 
cump- ■■ cai e porc din smse n autorizate.

r/zrz/zzz/zz//z/z///zzzz/zzz//////////z/zz/z/zz//z//r//////»’/z//////z/z/z///z//z////z/z/

T’ARANGUL I.ONEA — MINE
RUL UR1CAN1 4 2 (1—0).

Până aproape de începutul par
tidei destule voci pronosticau un 
meci egal saa chiar <> victorie a 
oaspeților. Numai că, la încălzi
re, Minerul a ieșit cu o echipă 
total necunoscută, aruncând în 
luptă nu mai puțin de 6 juniori, 
a căror prestație. în prima repri
ză, a lăsat o frumoasă impresie. 
Parângul, cu formația standard 
n-a forțat prea mult jocul, aș
teptând greșeala adversarului, 
permițându-și chiar și o deconec
tare prematură. După mai multe 
ralari aIe gazdelor, Nichimiș îi 
fură o minge lui llristea și sin
gur cu portarul Înscrie. Cristea 
șutează pe lângă poartă, iar Pri- 
copi trimite cu capul în brațele 
lui Bâzoiann. Ocolișan și Lazăr 
nu nimeresc cadrul porții, iar 
Căldărar, are și el golul în picior.

După pauză, diferența de va
loare și-a spus cuvântul, Ocolișan 
a marcat in min. 60, Lazăr în

La APC A

Dl. Ștefan Chitescu
9 9

il dă in judecată 
pa dl. Șarpe

■ Acesta «iîn urmă „l a muș
ca?', \orbimlui de râu 
asetiația

A început să • .ric «r.ii «Ir. dl.
4 bifescu, pre- clinlele AHA, 
SrFi.oarea purtând rl. a poștei, 

«ctombrie 1*'9*. nu ^«iuce. ia- 
aâ, nici o noutate «clor care aț- 
kapta, de ani «le zile, cu banii 
rfrpuți pentru mașină. Ea cuprin
de un răspuns Ia «r unele pe care 
ZBUijj „Curierul național" și alte 
publicații le aduc asociației d-lui 
C'hLțescu prin „minusculul grup 
condu de Șarpe Constantin". A- 
ce.Oa, spune <11. CUnițcscu, nu fa- 
co decât ă dina în eroare oa- 
Wierii de bună credință care co
tizează Ia AI’CA. Nu este adevă- 
•ft» nimic la privința „Loviturii 
•te 150 milioane dc Iei surirăți 
dr pi e.țedintcle AFC'A articol a- 
pieot în „Curierul național", tune 
Li 1 1 de neadevaTat, 'pune ebun- 
nealui este și „PăcJHeala cu au- 
lohhi'mele din rjlie 1^3, 
c»>m a titrat „Adevărul". Domnul 
Șl. Chițescu e simte curat ca 
la« lima și, ln sprijinul afirmației 
sale, pune ln față verificat ile 
contabile la care a fost supusă 
Asoiâ.iția ln aiui IU'iJ, 1992 și 
1993.

Dacî oamenii pol sau nu să 
M>ai t agă speranță, asia mi nt 
piin'- dl. Chițescu. Și ej, șl cei 

cart 1 susțin nadei ud și spiritual 
î.și pun nădejdea in viito iU pro
ces. G.ire — să liu sincer — nu 
cred ca v.i li și ultimul A»»a-I, 
insă, o părere pir'ori.dâ

C.bcorghc O*.TEA NU

r v v p • brara tair ■ pfay 
la Sala

Sporturilor
Se paie câ anumite grupe dc 

i»!Ll mai «tari. 15—16 ani, se in- 
' spiță lot mai mult din cele rele, 
•li-.trându-sc (?) in fel și chip.

1 Deunăzi, profesorul Eugen Fe- 
țterfv, directorul Clubului Spor
tiv Școlar Petroșani, care patro
nează și .Salit Sporturilor, era 
foarte necăjit și afectat. Și pe 

, bună dreptate. Ua grup de 5—6 
copii au spart și deteriorat, cu in
tenția probabilă de a fura, o zonă 
vasta de pe acoperișul sălii Frinși 
asupra faptului, având asupra loi 
răngile de rigoare, au „învârtit-o" 
în fel și chip. Fâna la urmă au 
ajuns la poliție. Prejudiciul este 
mare: luminatoare sparte, acope
riș deteriorat, uși metalice âi»lril- 
se.

Nu neam prepife aici « inven
tariere detaliată a faptei, «iar «ei 
Ce se erupă de hrunirea și edu
cația derbedeilor împricinați, ar 
trebui să bragă un jzminal de 
alarmă si eventual o manii de 
bataie! Nu dăm acum nume — 
,.«u a'ta e impojlant", »pun«a 
domnul feterfy —, dar e»te de
zolant să ronstați ca .se pi .ik »- 
junge Ia asa ceva, din puia dm- 
tiacție! (Germ TUTU)

Răspundem 
cititorilor

Doamna Bârlea Maria. Nemul
țumirea dumneavoastră in legătu
ră cu biioul personal CF Ft este 
itj fondată Apelați |a mijloacele 
legale penii u obținerea alocației 
pentru copii, pe numele dumnea
voastră. Și anume: hoiaiârea Jij 
dccălorească dc stabilii «■ t> (k>- 
miriliuhii minorilor mu o decla
rație g soțului dumneavoastră 
cnn (5 nu luci caza ruchinde 
n.cnwnt thn taie veți prezenta Ș< 
< rn< ful d< muiK.i al soțului «lin 
care să teztdik «ă iitMr4 n(1 Iu 
rrta/a (/• U)

Jiul a început foarte bine par
tida, conducând după rezultatele 
perechii Dobrica 0., 862 p.d. |l 
Dobrică M. 915 p.d. cu 50 de bețe, 
Scorțea 832 p.d. și Hordilă 831 
p.d. au mărit avantajul la ap 08- 
pe 100 bile diferență, -creând pa- 
nia.i în rândul echipei gazdâ ta
re, de-a lungul a.

5 nu a pierdut nici 
C petriicnilor. In 

ciiea Gheman 825 
Andrei 823 p.d. a 
cunoscuții Dudaș 
poș 899 p.d., ultimii i < făcând di
ferența și aducând in extremis 
victoria echipei locale.

I

I
trimis mai întâi ba- §

I
min. 64 și Crețu min. 85 ultimul, h 
după ce a
Ionul în bară. Efortul oaspeți
lor s-a materializat prin două 
goluri semnate Găldarar. Primul 
din 11 ni, min. 86, a fost faultat 
Ștefanache, iar al doiLcîi, șut im- 
parabli din careu) mic, după un 
corner executat de pe. partea 
stângă in ultimul minut de joc.

La ora când citiți aceste rân
duri Căldărar, Grecu și Ceuță au 
îmbrăcat deja haina militară. A- 
cest meci le-a prilejuit o ultimă 
apariție în acest campionat.

A arbitrat lacob Rus, ajutat de 
Ioan Pirtea și Silviu Lucuță (toți 
trei din Oradea). Observator fe
deral dl. Constantin Bâtlan.

Parângul: Băzoianu — Muntoiu, 
Botczatu, Simeanu, Cristea, Cio
can, Lazăr, Movilă. Ocolișan. Sta
na (Rusu), Nichimiș (Crețu).

Minerul: Niță — Mihai Florin, 
Ștefanache, Grccu, Urlan, Mrls- 
tea. Garda, Căldărar, Pi icopi 
(Spafii.i), M ilache Seurlu.

Cimentul Eiwui — AS l’areșeni I—1 (2—1)

când 
e. S-a 
elevii 

atât 
prin 

un 
două-

Partida a fost viu disputată mai ales in prima rcjșriza 
oaspi ții a . ju< >t de la egd| la egal cu partenerul de intrecei 
lup . t exempiar pentru obținerea ifnui rezultat bun de către 
lui Maieu Buzduga și s-a reușit o prima repriză excelenta 
ca ioc cât șl ea scor. Gazdele au deschis scorul în min. 11 
Vișan care a transformat o lovitură de pedeapsă. La numai 
minut Crainic înscrie al doilea gol aj Gimentului. Urinează 
zeci de minute de foc când oaspeții pc contraatac an ocazia de a 
înscrie. In min 20 Boldi.ș a centrat și Dinu cu ctipul a trimis în 
portar. Sade fiiesc și golul. Cursa ,, lui Miclaliș, centrare hună 
și tânărul Milrofan reia în colțul lung : 2—1.

După pauza, min. 70, din nou 11 m ! Insei k- Vișan. In »me. 
80, obaid marc, ttișieru| Lainbru Marian din Eu/au, plăVcșt* ^Mița 
și zcclași Vi'an marcă : 4—1.

AȘ PAltOȘENI : Opriț.i, Boldit, C'io.nă. 'r*th, Manciii» bTIrn- 
fan. Dinu, M clăuș. Matuhi Ni-creala, Gav riluț.

Cernu Cristur — Minerul 
Bărbatcni 1—2 fl — I)

Victoiie meritată ® e^speblor, 
care aa domin.il f u tuia Jo< ut a 
fost curat, sportiv, doar publicul 
a avut momente de . wtilitate. 
Minerul a deschis scorni >n min. 
8 prin Gigei Bană, «lupă e fru
moasa fază lucrata de Florin Da
na și Dima. In min 21 la laultul 
asupra lui Duna in careu, atl s-a 
acordat nimic. Gaadclr au ega
lat in min. 36 din 11 m.

Repriza a doua a adus și galul 
vieboriei. Același Bana Uigel .i 
înscris in min. 57 cu un Mii jiu- 
kmic și plasat din alai a «.««H- 
liu.

Minerul; Marca — Tniiaaiu, 
Ciulă, Kremar, Florin BaaJ, Ș(c- 
J;Wi, Gaman, Do-.an, Bar.irbix 
Dtraa, G. Bana.

Aii mai juc.il Di jenai u si Am- 
b«Kș I .a juniori I 2.

Miii«-r>il Vulcan — Aurul 
Urați 1 — 1 (1 — 1)

F -rlidu grea penii ii Minerul, 
i u o formație inull inlinci ilă. 
Oaspeții .iu aplicat fn.nlo Line 
lecția con* i antai ului ți sau Ll«>- 
c it mereu in iipăiarc, închizând 
«'Ulo.irele de pătrundor< ala unui 
Voii u, Di jan, Parliu S n ratai 
cu '(■iiinâiale ți ca un I icul, Voi- 
cii nu a reușit -A li ai.1 loimc Iii 
gol hu ilui’a <h | i'de.ip'ă nt ttl.i 
La le mir 89

st' i competiții 
o dată în țața 

■ nseemță, pere- 
p d. — Marian 
ost învinsă de 
943 pd și (Tal-

Petrolul Stoina
Minerul Lupeni

4—0 (0—0)

>) , rimă repriză excelentă a 
Minerului, care s-a organizai 
Jearte bine în apărare, lansând 
prin tehnicienii Tudorache ți 
Primii periculoase contiaalacuri. 
A fost ți o bară a p>>rmflup au 
fost și intervenții ipectaiCfcaso 
ale portarului

După pauză 
scorul. Vârtic la p> inia sa ap<»- 
i ilie in acest 
im greșeala în

Firăne-cu a inarcal

Ghițan. 1
gazdele «Icsc-hRI

campionat cad»
riind în propria

S
pe.irtă. 
ruin. 67 golul doi din ofsaid 
»®t el a mai trimis în mirt, 
balonul în poartă.

In ultimul minut «î(. )<x , f5nd 
se tepta fluierul fina), Diaconii] 

ridicat scorul la 4—Q
Din surse neautorizate aflânR 

conducerea secției <fc 
doi e te ca duminică ecTdpa 
ni-rui să fie condusă <11 pe b;u> 
ca (clinică de un nau antrenor, 
Abevar sau zvon ?

MINERUL: GhițAn, ITngurc-ar 
■ u, Varlic, Bcnont • se». Uai- 
<la, Brânețiu, Radu t-igi, 
tnchi, Tudorache, t eribilii 
mu. Au mai jucat Șcib <i BraniC- 
kiu II.

a (

frtb.ik 
Mi-

Pa- 
Frk

hilbal, divizia g

Minerul Anino.isa — \ icftrria Calau 4—2 Ț)
Jiitul a tost demieal We elevii antrenorului Marin Pflra car* 

di.pa te au fost conduși au 1--0, au remontat spectaculos bâuthca- 
p»i». Oaspeții au deschi« scaiul în min. 16 la un canfraatoc. fn 
«min. 3.) Faltr a atins egalitatea, Lransformând precis o leyllwrâ 
peticap.'a. ieste cinci inimile Golea fructifica acțiuaca lndky*dUq]ji 
ți ce-nLiaica excelenta a fui Darbu, Mincrui preluând «enduterc*.

Dupt | auaii, Golea, mm 53, înscrie din boii, iar Darbu mta 
7»), măiește difeicnța Ia 4—1 Victoria punctaaxa și ea in Inin. 76 
— pett’iliiintl rezultatul liaal : 4—2. <

A arbitrat foarte biae a hi igatiâ avânthi-1 la «intru pe V. 
D» pr'tii l.a juniori 2—‘2.

-HhI Fetrila — ••«tobriiclarul HtinatUara 2—1 <1—•)
PuțiBi crci’t.iu ia vîcioria echipai locale, tare în«ă a reușii 

t' < »h aardria i a vicloiia hn luța unui adversar supei ’O» ca iot șj.., 
» a«h»>e. |<f

tii islii .11 f< c.l mrreil piiaiii la minge, au atacai în forță ți 
na sau lăsat ii.vinși de mimt-lc p.irtenei uliu fn min 37, Bcbte 
AndrOne i descins scaiul. .

Di pa l'.uua toi g.iadele ja'Cliu prin talentatul Anghi I, care 
a reluat ,i.b bara batonul primit de la Miron. Oaspeții au avui 
pri'i l’osiolacf.e (lost ia Gorvmul) ocazia dc a înscrie, dar Unghca- 
nu a liniei venit r-ir.iordtnai ci totuși, .Sicoe (Con .ir icIotu)) Irans- 
tonnă 11 m. nun. 85, reiiiicăi I din diferență.

Jl,,l Ungluanii, Goilfc . I, Vio lam, Munți <iim. Ion Andione, 
Dumitru. Angicl îA'«<nl'), Miron riilproi), l’e.ie Amlrone, Șlaieu, 
Vcuri

Alinii .i deschis ■imul in nun 
25 |'i «urda.itac, ilar a iovi vr,.i- 
lat fjisie dl ntinul'' A->l<>i llu 
ila In rvpi'ua tveunda «o l< ala 
douwn.il a. Minei ul n . ț tiiitl sa 
mai iii'tru'.

Mmerul : Cam| cano — Mihai 
Vasde, Oi lavian I .i/:c, )■ ai kaț,
l’o'.a Im ”i, Viiicu, Aftlbiuș, Gri- 
go«e, IUmIu, iit-jan, Daibu. Au 
mai jne.it' Pane si Dirmrtiu.

ii.%25c8%259bel.es
domin.il
douwn.il
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ANIVERSARI

CU OCAZIA împlinirii a 2a 
de ani de căsătorie, dragilor noș
tri Maria și Otto Kloos, le dorim 
multă sănătate și fericire. Hanne- 
lore și Zsolt. (0126268)

CU OCAZIA zilelor de naștere, 
mama. Rodica Potoroacă, urează 
fiilor ei, Aurelian și Antoniu, 
multă sănătate, fericire, „La 
mtllți mi !“. (0126287)

V \NZAR1

VÂND Dacia 1310, plus motor 
nou, plus piese noi. Telefon 
541973, după ora 18. (0126263)

VÂND camionetă închisă ARO. 
nou, neinmatriculat.' Relații : 
telefon 544709, după ora 20. 
(0126288)

VÂND Trabant 601, preț con
venabil, stare foarte bună. Lu- 
pem, cartier Ștefan. (0126246)

VÂND acțiuni „Dollarjet Svs- 
tem“ — Austria Petroani, str. 
Timioara, 8/3, familia Chiuzan 
(0126293)

VÂND gospodărie compusă din: 
casă. 4 camere, 1/2 h grădină, 
vacă, cal. căruță, porci, 10 tone 
fân, preț 5 milioane. Teremia 
Mică, nr. 309, jud. Timiș. (0126291)

VÂND urgent camion 6 tone, 
preț convenabil. Informații : 
telefon 545353. (0126292)

VÂND apartament 3 camere, 
sobe, Petrila. 7 Noiembrie, 3/28. 
(0126269)

FAMILIE tânără preluăm sau 
cumpărăm contract garsonieră. 
Petrila. Informații: Tudor Vla- 
dimirescu, 37/13. (0126284)

DECESE

FAMILIA mulțumește directorului General TRANS, domnul 
Marcel Părăian, pentru ajutorul dat la decesul dragului nostru

VASILC ĂU RADU
(012G270)

CADRELE didaclice și colegele de serviciu dc la Liceul Petrila 
sunt alături dc doamna Marian Livia, in grcaua încercare prici
nuită de pierderea mamei sale.

Sincere condoleanțe. (0126278)

COMEMORĂRI

AU TREC-U" 8 ani de la .trecerea în eternitate a scumpului 
nostru soț, tată, socru și bunic

PASSUDETTl IACOI3 (MINI)

Dumnezeu să-l odihnească in pace. (0126223)

AU TRECUT 10 ani de când a plecat dintre noi cea care a 
fost o bună mamă, soacră și bunică

IGNA ZORIȚA (44 ani)
Fiica, ginerele și nepoții ii vor păstra o amintire veșnică.
Odihnească-se în pace. (0126282)

ÎNCHIRIERI

TINERI căsătoriți căutăm gar
sonieră mobilată (semimobilată). 
In vederea închirierii. Telefon 
542961. (0126260)

Ol ERIE SERVICIU

ANGAJAM pensionar cu Ju- 
m itate normă, diverse meserii 
(electrician, tâmplar, instalator). 
Relații: telefon 543582 (Hotel 
Central). (0126278)

CAUT P meie îngrijire bolna
vă 51 ani. Vulcan, Aleea Crizan
temelor, bloc 6, scara II, aparta
mentul 3. (0126273)

R. A. G. C. L.
Petroșani - Aninoasa

anunță consumatorii de apă potabilă din orașele Uri- 
cani, Lupeni, \ ulcan și Petroșani — Aeroport, că în ziua 
de 21 octombrie 1993, intre orele 7—22, se vor executa 
lucrări de pregătire pentru iarnă pe aducțiunea de apă 
Valea de Pești — Petroșani.

SOCIETATE angajează van- 
zătoare. Condiții: vechime |
minim 5 ani sector lextile-!n-; 
călțaminte, vârsta până la 35 ' 
ani. domiciliul stabil in ora-) 
sul Petrila. Relații: telefon L
545391. orele 10—20. (0126285) {

Societatea Comerciala A.C.I. 
Valea Jiului SA Petroșani 

ANGAJEAZA :
— consilier juridic cu Jumătate de normă. 
Relații suplimentare la telefon: 511770; 512721. 

(0126272)
MMM

VZ<ZZZZZZZZZZZZZZZ//ZZ/ZZZZZ//ZZ///Z/ZZ/ZZ///ZZZ/ZZ//ZZZ/Z/ZZ/Z/ZZ/ZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZ-

Timp dc câteva zile

Românii au rămas fără 
conducători

FAMILIE cu domiciliul în Pe
troșani, caut femeie pentru me
naj Relații : telefon 515391, o- 
relc 10—20, 542131, după ora 20. 
(0126286)

PIERDERI

PIERDUT legitimații bibliote
că și periodice pe numele Bra- 
bete Cristinel, eliberată de UT 
Petroșani. Le declar rule. 
(0126271)

PIERDU 1 diplomă calificare 
electrician de mină seria A, nr. 
22992/379/1084, pe numele Roș- 
caniuc Constantin, eliberată de 
EM Dâlja. O declar nulă. 
(0126283)

PIERDUT legitimații bibliote
că .și periodice nr. 8214, eliberate 
de UT Petroșani. Le -'--clar 
nule. (0126274)

PIERDUT carnet student pe 
nunv le Urda Gelti, eliberat do 
UT p< troșani. Ii rk-^lar nul 
(01262811

■ Sa nil intram i
Dupâ ce și-a exersat și încân

tat cu a sa fermecătoare langue 
du boit pe cei veniți, în Mauri
tius, la întâlnirea francofonilor, 
președintele lliescu a ajuns in 
Republica Africa de Sud. Loc in 
care, cu siguranță, ii Va da gata 
pe toți, dalu fiind înclinația dom
niei sale spre limba lui .Sliakes- 
pcare. Dovada acel „tanc iu“ care 
p domnia sa îl duce cu gândul 
la niște utilaje prevăzute cu tu
relă și stea roșie cu cinci colțuri, 
aplicată pe peretele dc oțel.

Toate astea ar fi cum ar fi, 
iar poporul poate că nicj n-ar fi 
sesizat bruscul apetit prezidențial 
pentru voiajuri externe dacă n-ar 
fi intervenit ceva. Anume că, 
de ieri, unui alt conducător i s-a 
făcut de ducă. Domnul Oliviu 
Gherinan, mahărul .Senatului, a 
luat-o la picior spi America de

n punica! Am fost lăsați pc mâini dibace
Sud. Periplul domniei sale Începe 
în Brazilia și va continua cu 
vizitarea altor câteva țări dc pc 
continentul sud-amcrican.

In aceste condiții, românii ră
mân fură conducători. Potrivit 
Constituției, locul președintelui 
plecat peste hotare este ținut dc 
cc| al cărui nume l-am amintit. 
Acum, dacă amândoi sunt duși 
cine ne conduce ? înseamnă asta 
că. rămași fără gânditori, poporul 
poate să-și facă dc cap ? Pe vre
muri, când stejarul neamului se 
apuca dc asemenea îndeletniciri, 
luuid cu cl și savanta, lașa cârma 
țării pe mâinj tovărășești de în
credere. Dc nici, o supoziție. Mai 
mult ca sigur că șl domnul llies
cu are un asemenea om. Cum îl 
cheamă ? Mă... Mă... Tocmai
se face că acum am un lapsus. 
(Ghcorghe OLTEANU)

( oli.lianu) de opinii și Informați» „ZORI NOI" apare sub egida 
SO( IETAȚH COMERCIALE „ZORI NOI- $.4.

înregistrata Ei Registrul Comerțului sub 
nr t .'0/621/I99I.
f oul 1'17060201 — in h-j _ B( b l’( ho-imi
4 li. n _ ,n dolari I S — ll( R Pr-lrn mi 
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 

Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu tir 2. 
Telefoane: 511662 (dircctor-redactor jefj; 

>15972 (director executiv administrativ 
difuzare). 5I2IGI (secții) lax: 093/515972

IIPARUI.: Tipografia Petroșani, str 
Nicolae Bâlcescu ni. 2. Telefon 5I13G5

7

R. A. G. C. L. Lupeni
ANUNȚA

asociațiile de locatari din orașul Lupeni că pentru lichi
darea debitelor la energia termică livrată, a avut loc în 
zilele de 15 și 16 octombrie 1993 o discuție cu Uzina Pa- 
roșeni și Regia Autonomă a Huilei Petroșani unde s a ho 
tărât ca fiecare asociație să-și întocmească și să depună 
la unitățile miniere tabelele de gratuități privind energia 
termică până la data de 1 noiembrie 1993.

Totodată face un apel la consumatorii de agent ter
mic care nu și-au onorat plata datoriilor să-și achite a- 
ceste datorii până la 1 noiembrie 1993.

S.C. „HERMES” SA
cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie, nr. 90

organizează licitație directă în baza HG 140/1991 și 
HG. 279/1992 pentru:

1. închirierea spațiului comercial in suprafață de 
51 mp din unitatea nr. 31 situată în str. Aviatorilor nr. 
13. A cu profil comercializarea cn gros a produselor in
dustriale

2. Închirierea spațiului comercial in suprafață dc 
50,30 mp din magazinul Universal „Jiul** Petroșani cu 
profil depozit

3. închirierea spațiului comercial in suprafață de 
155 mp situat în Petrila, str. Republicii nr. 261, cu profil 
comercializarea cu amănuntul a produselor agro alimentare

4. Locația gestiunii unității nr. 62, situată in Petrila, 
str. Republicii nr. 29, cu profil fierărie — uz gospodăresc.

Documentația licitației poate fi procurată dc la d na 
Trocan Margareta la compartimentul administrativ al 

SC „Hcrmes" SA Petroșani contra cost.
Garanția de participare reprezentând 10 la sută din ,J 

valoarea obiectului licitației va fi consemnată la CEC pe 
numele societății comerciale sau la casieria societății co
merciale, iar chitanța va fi depusă la secretariatul socie
tății cu cel puțin 3 zile înainte dc data ținerii licitației.

Licitația se va desfășura în data dc 8 noiembrie 1993, 
ora 10, in sala dc ședințe a magazinului universal „Jiul“.

Dc asemenea organizează licitație publică, începând 
cu data dc 8 noiembrie 1993, în fiecare luni, ora 10, în 
sala dc ședințe a magazinului „Jiul'* Petroșani pentru în
chirierea de mijloace fixe, prevăzută in lista care s<j află 
depusă la biroul administrativ.

Taxa de participare este dc 1000 lei, iar garanția de 
participare este dc 10 la sută din valoarea mijlocului fix 
licitat, care se va depune dc participant la casieria socie
tății până la data începerii licitației. (Eact. nr. 687697)

S.C. „ALIMPROD
CONI hL” SnL Petrila

cartier 8 Martie magazinul 42, in vederea deschiderii u 
nui modern restaurant

ANGAJEAZA
direct sau prin transfer tincr'(e) calificați în meseriile de 

bucătar, barman, ospătar.
Condiții: seriozitate și ținută agreabilă
Dc asemenea, angajează in vederea calificării prin 

cursuri dc 2—3 luni la Brașov sau București tineri(e) cu 
aptitudini în domeniu. Se asigură plata școlarizării și 
bursă.

Condiții : absolvenți de liceu sau școală profesională, 
vârsta max'mă 22 ani, seriozitate și ținută agreabilă-

Mj(erkih-le Decomandate și 
ncpublicalo nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală si juridică 

asupra corectitudinii datelor cu 

prinse in ai|kolr aparțin, in 

exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU |

Responsabil dc număr I 
Sorin OPREA

Corectura i
Emilia ACIIIREI

Viorica i 1RIULESCU


